ﻋﻼﺋﻢ ﮐﻮﯾﺪ ۱۹-ﺧﻮد را در ﺧﺎﻧﻪ ﮐﻨﺘﺮول ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

اﮔﺮ ﮐﻮﯾﺪ ۱۹-دارﯾﺪ و ﺑﺎ دﯾﮕﺮان زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ،اﺣﺘﻤﺎل ﺧﻄﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺷﻤﺎ آن را ﺑﻪ دﯾﮕﺮ اﻓﺮاد ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﻨﯿﺪ.
اﮔﺮ ﻧﺘﯿﺠﻪ آزﻣﺎﯾﺶ ﮐﻮﯾﺪ ۱۹-ﺷﻤﺎ ﻣﺜﺒﺖ ﮔﺰارش ﮔﺮدﯾﺪه و ﯾﺎ ﻋﻼﺋﻢ آن را دارﯾﺪ ،ﺑﺮای ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از ﺧﺎﻧﻮاده ﺧﻮد اﯾﻦ ﻧﮑﺎت را
دﻧﺒﺎل ﮐﻨﯿﺪ:

1

ﻫﻤﯿﺸﻪ و در اﻃﺮاف ﻫﻤﻪ اﺷﺨﺎص داﺧﻞ ﺧﺎﻧﻪ ،ﻣﺎﺳﮏ ﺻﻮرت ﺑﭙﻮﺷﯿﺪ.

2

در ﻫﺮ زﻣﺎن از دﯾﮕﺮان ﺣﺪاﻗﻞ  ۶ﻓﻮت ) ۲ﻣﺘﺮ( ﻓﺎﺻﻠﻪ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﯿﺪ.

3

از ﻓﻀﺎﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮک ﻣﺎﻧﻨﺪ آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ﯾﺎ ﺣﻤﺎم در زﻣﺎن ﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت از ﺳﺎﯾﺮ
اﻓﺮاد ﺧﺎﻧﻮاده اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻌﺪ از ﻫﺮ ﺑﺎر اﺳﺘﻔﺎده ،ﺳﻄﻮح را ﭘﺎک
ﮐﻨﯿﺪ .ﻇﺮوف و ﺳﻄﻮح را ﺑﻌﺪ از ﻫﺮ ﺑﺎر اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺸﻮﯾﯿﺪ.

4

ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد ﺗﻬﻮﯾﻪ و اﻓﺰاﯾﺶ ﺟﺮﯾﺎن ﻫﻮا ،ﭘﻨﺠﺮه ﻫﺎ را ﺑﺎز ﺑﮕﺬارﯾﺪ ،ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً اﮔﺮ
از ﺣﻤﺎم ﻣﺸﺘﺮک اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ.

5

ﺗﻤﺎم ﺳﻄﻮﺣﯽ ﮐﻪ اﻏﻠﺒﺎً ﻟﻤﺲ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ دﺳﺘﮕﯿﺮه ﻫﺎی دروازه ﯾﺎ
ﮐﺸﻮﻫﺎی اﻟﻤﺎری ﻫﺎ را ﭘﺎک ﮐﻨﯿﺪ.

6

از ﺷﺮﯾﮏ ﺳﺎﺧﺘﻦ وﺳﺎﯾﻞ ﺷﺨﺼﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻇﺮوف ،دﺳﺘﻤﺎل/ﺟﺎﻧﭙﺎک ﻫﺎ و روﺟﺎﯾﯽ
ﻫﺎ ﺑﺎ اﻓﺮادی ﮐﻪ در ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ  ،ﺧﻮدداری ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

7

ﻋﻼﺋﻢ ﺣﯿﺎﺗﯽ ﺧﻮد را ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﯿﺪ .اﮔﺮ ﻋﻼﺋﻢ ﺷﻤﺎ وﺧﯿﻢ ﺗﺮ ﻣﯿﺸﻮد ،ﺑﺎ اراﺋﻪ دﻫﻨﺪه
ﺧﺪﻣﺎت ﺻﺤﯽ ﯾﺎ داﮐﺘﺮ ﻣﻌﺎﻟﺞ ﺧﻮد و در ﺻﻮرت ﻧﺪاﺷﺘﻦ داﮐﺘﺮ ﻣﻌﺎﻟﺞ ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ
ﺧﺪﻣﺎت ﮐﻮﯾﺪ ۱۹-ﮐﯿﻨﮓ ﮐﺎوﻧﺘﯽ ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.

8

ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﮑﺎن در ﯾﮏ اﺗﺎق ﻣﺸﺨﺺ اوﻗﺎت ﺧﻮد را ﮔﺬراﻧﺪه و از ﺧﺎﻧﻮاده ﺧﻮد دور
ﺑﺎﺷﯿﺪ.

9

ﯾﮏ روﻧﺪ ﻣﻨﻈﻢ ﺣﻔﻆ اﻟﺼﺤﻪ را ﭘﯿﺶ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ .ﺳﺮﻓﻪ و ﻋﻄﺴﻪ ﺧﻮد را ﺑﺎ دﺳﺘﻤﺎل
ﯾﺎ ﻗﺴﻤﺖ داﺧﻠﯽ آرﻧﺞ ﺧﻮد ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﯿﺪ .دﺳﺘﻬﺎی ﺧﻮد را ﻣﺮﺗﺒﺎً ﺑﺎ آب و ﺻﺎﺑﻮن ﯾﺎ
ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﯽ ﮐﻨﻨﺪه دﺳﺖ ﺣﺎوی اﻟﮑﻞ ﮐﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ۶۰ﻓﯿﺼﺪ اﻟﮑﻞ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ،
ﺑﺸﻮﯾﯿﺪ.

اﮔﺮ اﺗﺎق ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ای ﺑﺮای ﺟﺪاﺳﺎزی/اﻧﺰوا ﻧﺪارﯾﺪ ،ﮐﯿﻨﮓ ﮐﺎوﻧﺘﯽ ﻣﺮاﮐﺰ اﻧﺰوا و ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﻪ راﯾﮕﺎن دارد .اﮔﺮ در ﯾﮏ اﺗﺎق
ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺎ دﯾﮕﺮان زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ آﻧﻬﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ ﮐﻮﯾﺪ ۱۹-ﻣﺒﺘﻼ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ ،وﻟﯽ از آن ﺑﯽ اﻃﻼع
ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﮔﺮ اراﺋﻪ دﻫﻨﺪه ﺧﺪﻣﺎت ﺻﺤﯽ/داﮐﺘﺮ ﻣﻌﺎﻟﺞ ﻧﺪارﯾﺪ ﯾﺎ ﺑﺮای اﻧﺰوا از ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ ،ﺑﺎ ﻣﺮﮐﺰ
ﺧﺪﻣﺎت ﮐﻮﯾﺪ ۱۹-ﮐﯿﻨﮓ ﮐﺎوﻧﺘﯽ ﺑﺎ ﺷﻤﺎره ذﯾﻞ  206.477.3977ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ :ﺗﺮﺟﻤﺎن ﺑﻪ زﺑﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽ
ﮐﻨﯿﺪ ،ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ.
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ﻣﺮاﻗﺒﺖ در ﺧﺎﻧﻪ از ﮐﺴﺎﻧﯿﮑﻪ ﮐﻪ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﮐﻮﯾﺪ ۱۹-ﻫﺴﺘﻨﺪ

زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎ ﻓﺮد ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﮐﻮﯾﺪ ۱۹-ﯾﮑﯽ از ﭘﺮﺧﻄﺮ ﺗﺮﯾﻦ راه ﻫﺎ ﺑﺮای ﻣﺼﺎب ﺷﺪن ﺑﻪ ﮐﻮﯾﺪ ۱۹-اﺳﺖ .ﺣﺘﯽ ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﭘﻮﺷﯿﺪن ﻣﺎﺳﮏ ،ﺧﻄﺮ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﮐﻮﯾﺪ ۱۹-ﻫﻨﮕﺎم زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎ ﻓﺮد ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﮐﻮﯾﺪ ۱۹-ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺳﺎﯾﺮ
ﺷﺮاﯾﻂ اﺳﺖ .اﮔﺮ ﺑﺎ ﻓﺮدی ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﮐﻮﯾﺪ ۱۹-زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ،ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯿﮕﺮدد ﺗﺎ ﻣﺮاﺣﻞ ذﯾﻞ را دﻧﺒﺎل ﮐﻨﯿﺪ:
ﯾﮏ ﻧﻔﺮ را در ﺧﺎﻧﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ اﺻﻠﯽ ﺑﺎﺷﺪ .اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻓﺮد ﻣﺒﺘﻼ
ﺑﻪ ﮐﻮﯾﺪ ۱۹-اﺳﺘﺮاﺣﺖ زﯾﺎدی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺮای ﺗﺐ ،ﮔﻠﻮدرد و ﻧﺎراﺣﺘﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ از داروﻫﺎی
ﺑﺪون ﻧﺴﺨﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎی اراﺋﻪ دﻫﻨﺪﮔﺎن ﺧﺪﻣﺎت ﺻﺤﯽ/دوﮐﺘﻮران
ﻣﻌﺎﻟﺠﻮی را دﻧﺒﺎل ﮐﻨﯿﺪ.

1
2

.ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد ﺗﻬﻮﯾﻪ و اﻓﺰاﯾﺸﺠﺮﯾﺎن ﻫﻮا ،ﭘﻨﺠﺮه ﻫﺎ را ﺑﺎز ﮐﻨﯿﺪ ،ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ.
.ﺣﻤﺎم ﻣﺸﺘﺮک اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ.

3

از ﻓﻀﺎﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮک ﻣﺎﻧﻨﺪ آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ﯾﺎ ﺣﻤﺎم در زﻣﺎن ﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت از
ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻌﺪ از ﻫﺮ ﺑﺎر اﺳﺘﻔﺎده ،ﺳﻄﻮح را ﺗﻤﯿﺰ
ﮐﻨﯿﺪ .ﻇﺮوف و ﺳﻄﻮح را ﺑﻌﺪ از ﻫﺮ ﺑﺎر اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺸﻮﯾﯿﺪ

4

ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ اﺻﻠﯽ در ﺧﺎﻧﻪ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ
ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻓﺮد ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﮐﻮﯾﺪ ۱۹-ﺣﻔﻆ ﮐﻨﺪ.

5

اﮔﺮ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ در ﮐﻨﺎر اﻓﺮاد دﯾﮕﺮ در ﺧﺎﻧﻪ ﯾﺎ ﺧﺎرج از ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،از
ﻣﺎﺳﮏ ﺻﻮرت اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ

6

از ﺷﺮﯾﮏ ﺳﺎﺧﺘﻦ وﺳﺎﯾﻞ ﺷﺨﺼﯽ ﺑﺎ اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ در ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻪ زﻧﺪﮔﯽ
ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻇﺮوف ،دﺳﺘﻤﺎل/ﺟﺎﻧﭙﺎک ﻫﺎ و روﺟﺎﯾﯽ ﻫﺎ ﺧﻮدداری ﮐﻨﯿﺪ.

7

.در ﺻﻮرت اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﮐﻮﯾﺪ ۱۹-ﻋﻼﺋﻢ ﺧﻮد را ﮐﻨﺘﺮل/اداره ﮐﻨﯿﺪ.

8

ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ اﺻﻠﯽ در ﺧﺎﻧﻪ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ
ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻓﺮد ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﮐﻮﯾﺪ ۱۹-ﺣﻔﻆ ﮐﻨﺪ.

9

ﯾﮏ روﻧﺪ ﻣﻨﻈﻢ ﺣﻔﻆ اﻟﺼﺤﻪ را ﭘﯿﺶ ﮔﯿﺮﯾﺪ.دﺳﺘﻬﺎی ﺧﻮد را ﻣﺮﺗﺒﺎً ﺑﺎ
آب و ﺻﺎﺑﻮن ﯾﺎ ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﯽ ﮐﻨﻨﺪه دﺳﺖ ﺣﺎوی اﻟﮑﻞ ﮐﻪ ﺣﺪاﻗﻞ
۶۰ﻓﯿﺼﺪ اﻟﮑﻞ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺸﻮﯾﯿﺪ.

10

.آزﻣﺎﯾﺶ ﮐﻮﯾﺪ ۱۹-ﺑﺪﻫﯿﺪ
ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﻪ از آﺧﺮﯾﻦ روزی ﮐﻪ ﻓﺮد ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﮐﻮﯾﺪ ۱۹-در ﺧﺎﻧﻪ ﺷﻤﺎ دوره اﻧﺰوا
.را ﺳﭙﺮی ﻧﻤﻮده ﺑﺎﺷﺪ ،آﻏﺎز ﻣﯿﮕﺮدد

اﮔﺮ اراﺋﻪ دﻫﻨﺪه ﺻﺤﯽ/داﮐﺘﺮ ﻣﻌﺎﻟﺞ ﻧﺪارﯾﺪ ﯾﺎ ﺑﺮای ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﻪ در ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ ﮐﻤﮏ
ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ ،ﺑﺎ ﻣﺮﮐﺰ ﺧﺪﻣﺎت ﮐﻮﯾﺪ ۱۹-ﮐﯿﻨﮓ ﮐﺎوﻧﺘﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎره  3977-477-206ﺗﻤﺎس
ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ :ﻣﺘﺮﺟﻤﯿﻦ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ﺑﺮای ﮐﺴﺐ راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻣﻮرد ﻧﺤﻮه ﻣﺮاﻗﺒﺖ از اﻓﺮاد ﻣﺒﺘﻼ
ﺑﻪ ﮐﻮﯾﺪ۱۹-در ﺧﺎﻧﻪ ،ﻟﻄﻔﺎً ﺑﻪ ﻟﯿﻨﮏ زﯾﺮ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ www.kingcounty.gov/covid/self-care
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